
 

 

ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

EN SESSIÓ DEL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2022 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 19 d’octubre de 2022 

02 Adjudicar el contracte menor de serveis de redacció de 3 projectes camins i 1 direcció d'obra aparcament Sant 

Pau d'Ordal exp. 2022_2208 

03 Aprovar la liquidació dels consums elèctrics de la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal exp. 

2022_2236 

04 Adjudicar el contracte menor de servei i subministrament de vàries despeses del Subirats Tasta’l exp. 

2022_2245 

05 Adjudicar el contracte menor de servei de renovació de dominis i hosting exp. 2022_2242 

06 Adjudicar el contracte menor de submnistrament de llibres Xalant de la Vegueria Penedès exp. 2022_2173 

07 Aprovar l’acceptació gratuïta de la cabina de telèfon de Sant Pau d’Ordal  exp. 2022_1878 

08 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa al Centre Agrícola de Sant Pau per obres 2022 exp. 2022_2205 

09 Aprovar les liquidacions del servei de teleassistència de l’1 de gener al 31 d’agost de 2022 exp. 2022_1474 i 

2022_2090 

10 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a l’Ateneu Ordalenc per la festa major 2022 exp. 2022_2061 

11 Autoritzar targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor del SR. R.G.V. exp.2022_2159 

12 Sol.licitar pròrroga del termini d’ execució Programa Treball Talent i Tecnologia 

13 Aprovar el conveni amb la Diputació de barcelona relatiu al projecte constructiu d'actuacions de pacificació 

viària a la travessera BP-2427 al seu pas pel nucli dels Casots exp. 2022_2002 

14 Aprovar l’_adjudicació del contracte menor de subministrament d’ 1 altaveu per ús dels serveis municipals i 

per cessió regulada per l’ordenança fiscal num. 28 exp. 2022_2060 

15 Adjudicar el contracte menor d’obra de formigonat puntual de dos trams del camí de la muntanya del Magí 

exp. 2022_2239 

16 Aprovar la contractació del servei d’ ambulància pel correfoc d’ Ordal del 5 de novembre 

17 Aprovar el conveni de col.laboració del CCAP i l’ ajuntament de Subirats pel Transport escolar no obligatori curs 

2022-2023 

18 Registrar el canvi de titularitat de l'activitat de terrissaire educatiu ubicada a la Urbanització de Can Rossell, 

num.2 exp. 2022_2158 

19 Acceptar la liquidació del cànon corresponent al tercer trimestre de 2022 per part de la Pedrera d’Ordal s.l. 

exp. 2022_2142 

20 Aprovar la quota mensual de lloguer d’ habitatge social SR P.V.V. 

21 Aprovar efectuar la devolució a M.F.V. de la quota pagada per participar al torneig de pàdel no realitzat exp. 

2022_1941 

 

Sobrevinguts: 



S1 Adjudicació del contracte menor de subministrament de mànegues led per reposició de 

llumeneres de Nadal  exp. núm. 2022_2086 

S2 Acceptar les condicions d’accés al programa d’educació ambiental Coneguem els nostres parcs, 

campanya 2023   

S3 Adjudicació del contracte menor de servei de transport al consultori de Lavern (exp. 

2022_2320) 
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